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                                                                                                                                    Ribnica, 1. 12. 2021 

 

Zadeva: Predavanje za starše in učiteljski kolektiv na temo Kako razumeti  in pomagati otroku, 

učencu ali  posamezniku v času krize, epidemije in osebne stiske  

 

Spoštovane ravnateljice in spoštovani ravnatelj Osnovne šole v Ribnici, Sodražici, Loškem potoku in v 

Velikih Laščah! 

Lions klub Ribnica si je v letošnjem lionističnem letu zadal nalogo, da med drugim pomaga tudi šolam 

in njihovim strokovnim delavcem,  staršem, družinam in s tem posledično tudi otrokom in učencem.  V 

tem težkem pandemičnem času, ki ga že dve leti zaznamuje korona virus, zaprtje države, šol, učenje 

na daljavo, osamljenost, stiska ipd., potrebujemo nekoga, ki bi nam pomagal razumeti, kaj se nam 

dogaja in kako si lahko pomagamo sami ali kje poiščemo strokovno pomoč. Doživljamo krize, duševne 

stiske… če je kriza  stanje dalj časa porušenega duševnega (psihofizičnega) ravnovesja zaradi 

razmeroma hude duševne ali osebnostne obremenitve oz. stiske, ki jo doživlja posameznik v 

določenem življenjskem obdobju ali zaradi razmer, ki trenutno prevladujejo, je smiselno, da 

posamezniku  bližnji nudijo pomoč, razumevanje, oporo. Če pa je stiska prehuda, pa poišče strokovno 

pomoč, da se s stisko spoprime in ne zaide v stanje, ki ogrozi njegovo delovanje in ali integriteto. 

Zato smo v Lions klubu Ribnica za vas poiskali strokovnjakinjo, mag. psihologije Barbaro Čibej Žagar 

(več v prilogi), strokovnjakinjo s področja psihologije, psihoterapije, psihološkega svetovanja 

posameznikom in skupinam, predavateljico, ki je pripravljena za vsako osnovno šolo izvesti 60 minutno 

predavanje na opisano temo od januarja do maja 2022 po predhodnem dogovoru z vodstvom vsake 

šole. Če bo situacija omogočala, bi predavanje lahko izvedli v živo, če ne on-line. Stroške bo poravnal 

Lions klub Ribnica. 

Zavedamo se, da imate že sprejet LDN za letošnje šolsko leto, vendar upamo, da boste našli termin za 

predavanje in da vam bodo znanje in nasveti strokovnjakinje v pomoč, vam in staršem. Predlagam, da 

se slišimo (041 399 015 ali tatjana.devjak@guest.arnes.si) in skupaj poiščemo termin za izvedbo 

»akcije«. 

V imenu Lions kluba Ribnica vas lepo pozdravljam in vam želim uspešno delo v živo ali na daljavo! 

Ostanimo zdravi! 

 

Predsednica Lions kluba Ribnica: 

Dr. Tatjana Devjak 

 

mailto:tatjana.devjak@guest.arnes.si


Priloga: Reference predavateljice mag. Barbare Čibej Žagar 

 

 

MAG. BARBARA ČIBEJ ŽAGAR 

Enopredmetni študij psihologije je zaključila leta 1990 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za 

psihologijo. Magistrirala je leta 1998 s področja klinične psihologije s temo motnje hranjenja. Poklicno 

pot je začela na eni izmed ljubljanskih gimnazij kot svetovalna delavka, kasneje pa se je posvetila delu 

z zasvojenimi od nedovoljenih drog ter z osebami z motnjami hranjenja. Zadnja leta dela na področju 

šolstva in zdravstva. Psihoterapevtska znanja je pridobivala na Inštitutu za klinično psihologijo in 

psihoterapijo, kjer je še vedno vključena v supervizijski proces. Opravila je podiplomski študij iz 

psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter uvodni študij iz skupinske analize pri Slovenskem 

društvu za skupinsko analizo. Zaključuje specialistični študij klinično psihološkega svetovanja na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za psihologijo. 

Je članica Društva psihologov Slovenije in Združenja psihoterapevtov Slovenije ter članica ekspertnega 

tima za motnje hranjenja. Poleg psihoterapevtskega dela s klienti piše strokovne članke, izvaja različne 

delavnice in predavanja za starše, učitelje in strokovne delavce različnih strok. 
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